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Veel gestelde vragen
Vanwege het corona virus is NBTA Nederland momenteel druk met vele onderwerpen. Helaas geldt
dat het nog onduidelijk is wanneer we activiteiten kunnen hervatten, we volgen hierin de richtlijnen
van de overheid en het RIVM.
Op dit moment is er Nationaal en Internationaal veel onduidelijk. Toch probeert NBTA meerdere
scenario’s uit te werken zodat wanneer er meer duidelijk is en zodra er weer getraind mag worden
en er wedstrijden zijn toegestaan we daadwerkelijk verder kunnen. We willen jullie laten weten dat
in ieder geval onderstaande onderwerpen momenteel bovenaan de lijst staan waar we mee bezig
zijn:
Vervolg seizoen
Selectiecriteria voorronden en NK’s
Voorronden en NK’s
Internationale levels
Traject equipe WK
Traject EK 2021
Nieuwe onderdelen (3 baton en artistic onderdelen)
Verschil in reglementen WK, EK en nationale reglementen (leeftijden en
routinetijden)
ü Scholing juryleden en docenten
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Er komen bij NBTA de nodige vragen binnen. Hieronder antwoorden op deze vragen.
Wedstrijdseizoen
Wanneer start het wedstrijdseizoen weer? Gaan de wedstrijden na 1 juni wel door?
NBTA Nederland volgt de richtlijnen vanuit de overheid en RIVM. Ook is er nauw contact met KNMO.
De veiligheid en gezondheid van alle twirlers heeft de eerste prioriteit. Op dit moment kunnen wij
niets zeggen over de periode na 1 juni. Zodra wij dit wel weten zullen we dit delen.
Worden er extra wedstrijden gepland?
Zodra duidelijk is dat wij ons wedstrijdseizoen kunnen hervatten gaan we kijken naar de eventuele
mogelijkheden om extra wedstrijden in te plannen.
NK Showtwirl
Waarom is er geen NK Showtwirl in 2020?
Helaas is het EK majorette 2020 in oktober afgelast i.v.m. de gevolgen van de COVID-19 pandemie.
Het NK Showtwirl (dat 9 mei 2020 gepland stond) was hiervoor al afgelast i.v.m. de richtlijnen van de
overheid en het RIVM. Gezien de verwachte druk op het vervolg van het wedstrijdseizoen zal hier
geen ruimte meer zijn voor een NK Showtwirl. Ook wil de TC een ieder de kans geven de routines die
er zijn en waar veel tijd, geld en energie in zit wellicht te behouden voor het NK Showtwirl van 2021.
Moet ik mij opnieuw plaatsen voor het NK Showtwirl van 2021?
De TC buigt zich momenteel op de selectiecriteria voor alle twirl onderdelen. De criteria voor
Showtwirl zijn dit seizoen gewijzigd. Zodra hierover meer bekend is komen we hier op terug.

Voorronden en NK’s
Hoe wordt er omgegaan met de gestelde selectiecriteria voor voorronden en NK’s?
De TC buigt zich momenteel over de selectiecriteria voor alle twirl onderdelen. Zodra hierover meer
bekend is komen we hier op terug.
Nieuwe onderdelen
De nieuwe muziek voor 1, 2 en 3 baton staat vermeld op de website van de IBTF. Wanneer gaat NBTA
Nederland deze muziek gebruiken?
Dit is afhankelijk wanneer we het wedstrijdseizoen kunnen hervatten. Gezien de overgangsperiode die
gesteld was voor het voorseizoen is de huidige muziek gebruikt. Op dit moment is nog onduidelijk
welke muziek op het EK twirl gebruikt zal worden. Op het verplaatste WK Twirl zal de huidige muziek
nog gebruikt worden. Afhankelijk hoe we omgaan met de verschillende reglementen en routinetijden
zal er een besluit volgen over de te gebruiken muziek.
Is er al muziek bekend voor de Artistic onderdelen?
Helaas is er nog altijd geen muziek bekend voor deze onderdelen.
Kan ik straks nog wel deelnemen aan de ‘nieuwe onderdelen’?
Aan de voor NBTA Nederland nieuwe onderdelen voor Showtwirl kan zodra het wedstrijdseizoen
herstart wordt worden deelgenomen. De Artistic onderdelen zullen naar alle waarschijnlijkheid
doorschuiven naar 2021. 3 baton zal waarschijnlijk in het naseizoen weer aangeboden worden ivm EK
Twirl 2021. Mocht het voorseizoen na 1 juni hervat worden dan zullen de Artistic onderdelen en 3
baton in elk geval nog niet worden aangeboden in tegenstelling tot eerdere berichtgeving. Door de
huidige situatie heeft het juryteam te weinig mogelijkheden gehad zichzelf te scholen en docenten te
voorzien van de juiste informatie.
Internationale kampioenschappen
Hoe ziet de internationale kalender er op dit moment uit?
Evenement
WK Twirl Pasen 2020
EK Majorette oktober 2020
EK Twirl Pasen 2021
IBTF World Baton Twirling Championship en Nations Cup 2021

Actuele status
Verplaatst naar augustus 2021
Gecanceld
Pasen 2021
Verplaatst naar 2022

Hoe ziet het traject er uit voor WK deelnemers?
Alle deelnemers aan het WK 2020 die is verplaatst naar 2021 worden persoonlijk geïnformeerd vanuit
TC, bondscoach en begeleidingsteam.
Komen er nieuwe selecties voor het uitgestelde WK?
Iedereen die geselecteerd is voor het WK 2020 maakt automatisch deel uit van de equipe voor het
uitgestelde WK. Indien onverhoopt leden van de equipe niet deelnemen aan het uitgestelde WK dan
zal hierna bekeken worden hoe hier mee omgegaan kan worden.
Kan ik mijn geld terug krijgen van het kaartje dat ik gekocht heb voor het WK Twirl 2020?
De gekochte tickets blijven geldig voor 2021. Mocht je niet kunnen komen en wil je, je geld terug? Vul
dan het formulier in op https://www.nbta.nl/wk-2020-/refund-tickets-wc-twirl-2020. Let op dat je
geld terug kan vragen tot 1 oktober 2020.

Waarom is het WK Twirl 2020 niet verplaatst naar Pasen 2021?
De sporthal in Eindhoven is niet beschikbaar voor ons met Pasen 2021. Daarnaast staat er voor Pasen
2021 het EK Twirl gepland.
Gaat het EK Twirl 2021 wel door?
Op dit moment gaat het EK twirl 2021 door met afwijkende reglementen, leeftijden en routinetijden
ten opzichte van het WK, maar aansluitend aan de reglementen NBTA Nederland 2020. Hoe we naar
dit EK toe gaan werken en om kunnen gaan met de afwijkende regels volgt later.
Hoe gaan we om met verschillende reglementen voor equipe WK en Nationale reglementen en
reglementen NBTA Europa?
De Nationale reglementen zijn dit jaar gewijzigd i.v.m. IBTF WK/ Nations Cup en EK’s NBTA Europe.
De grootste verschillen zijn op het gebied van de leeftijdsbepaling en de routinetijden.
De reglementen waarmee NBTA Nederland dit seizoen gestart is zullen worden gehandhaafd omdat
deze aansluiten op de reglementen voor de aankomende EK’s twirl en majorette. Voor de equipe van
het WK zal worden bekeken op welke wijze zij aan wedstrijden kunnen deelnemen onder de
reglementen die gelden voor het WK. Denk hierbij aan de mogelijkheid voor een deelnemer aan het
WK dat diegene op wedstrijden kan uitkomen met bijvoorbeeld 1 baton onder reglementen van het
WK en onder de huidige reglementen indien gewenst. Zodra er meer duidelijkheid is hoe we de
wedstrijden kunnen hervatten zullen we details hierover kunnen delen.
Hoe zal er worden omgegaan met de gelden plaatsingscriteria?
Zodra er bekend is hoe we het wedstrijdseizoen kunnen hervatten kan er een definitief besluit
gemaakt worden over de geldende plaatsingscriteria. Het is zeer waarschijnlijk dat als we dit seizoen
kunnen hervatten op enig moment de gelde plaatsingscriteria worden versoepeld. Denk hierbij
bijvoorbeeld dat indien we iedereen kunnen garanderen één wedstrijd te draaien de criteria naar één
maal plaatsingspunten gaan. Ook is het goed mogelijk dat de geldende plaatsingsscore versoepeld
kan worden indien er inderdaad slechts één mogelijkheid zal zijn om te plaatsen. Bovenstaande is
NIET definitief, maar wij hopen dat hiermee onrust wordt weggenomen. Zodra we weten wanneer we
het seizoen kunnen hervatten zullen we hier definitief op terugkomen.
Vervalt mijn plaatsing voor net NK showtwirl 2020 of schuift deze een jaar op?
TC heeft besloten dat een ieder die recht had op uitnodiging voor het NK 2020 deze rechten
meeneemt naar het NK showtwirl van 2021. Daarbij vervalt voor 2021 het eerder gepubliceerde
benodigde aantal punten voor selectie van het NK showtwirl 2021. Voor het NK showtwirl 2021 is
deelname aan een NBTA wedstrijd dan ook afdoende indien je nog niet geselecteerd bent. Voor 2022
zullen de criteria opnieuw bepaald worden bij publicatie van de reglementen voor 2021.

